Vyhodnocení dotazníku spokojenosti
z období červenec až srpen 2021
Dotazník byl zaslán on-line, vrátilo se 30 vyplněných dotazníků z 54.

1. Vaše dítě chodí do školky:

•
•
•
•

( 30 odpovědí)

rádo 50 % (15 dětí)
velmi rádo 43,3 % (13 dětí)
nerado 3,3, % (1 dítě)
podle nálady 3,3 % (1 dítě)

2. Co je pro Vaše dítě ve školce nejzajímavější:
(26 odpovědí)
• různorodé spektrum aktivit (hry, tvoření, procházky, hračky, hřiště,
zahrada…) a kamarádi

3. Co (nebo kdo) je pro Vaše dítě ve školce
nejoblíbenější:
(24 odpovědí)

• zejména kamarádi, paní učitelky, dále pan kuchař a konkrétní hračky

4. Co (nebo kdo) je pro Vaše dítě ve školce
nepříjemné:
(20 odpovědí)
•
•
•
•
•

když některé děti zlobí (4 děti)
dlouhé procházky (2 děti)
spinkání, usínání (2 děti)
další (oblékání, změny, někdy samota, někdy jídlo - 5 dětí)
nic (8 dětí)

Reakce:
Pokud má vaše dítě potíže, promluvte si s paní učitelkou.
Někdy je k řešení krátká cesta, někdy delší.

5. Co (nebo kdo) je pro Vaše dítě ve školce
problematické:
(17 odpovědí)
•

•
•
•
•
•
•

spaní (2 děti)
konkrétní děti (2 děti)
plnění aktivit a úkolů (1 dítě)
zapojit se mezi děti (1 dítě)
toaleta (1 dítě)
nástup po delší době (1 dítě)
nic (11 dětí)

6. Cítíte se dostatečně informováni o dění
a plánování v mš:
(29 odpovědí)

7. Vyhledáváte informace o dění v mš (můžete
označit více možností):
(30 odpovědí)

8. Uvítali byste:

(29 odpovědí)

Reakce:
Třídní schůzky budou na začátku školního roku v každé třídě, termíny
individuálních konzultací 2x ročně, možnost vyžádat si konzultaci – kdykoli.
Sluníčka budou svou práci prezentovat rodičům téměř každý měsíc.

9. Jak jste spokojeni s kvalitou výchovné
a vzdělávací práce učitelek:
(30 odpovědí)

Protože (výběr odpovědí):
• věnují se dětem,
• dítě je spokojené,
• hodně se naučí,
• jsme spokojeni...

10. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním
učitelek:
(30 odpovědí)

Protože (výběr odpovědí):
•
•
•
•
•

dcera se zlepšila,
učitelky jsou příjemné, zkušené
jsou hodné
podají informace
dokáží být autorita

11. Jak jste spokojeni s vybavením mš?
(30 odpovědí)

Reakce:
Jedna osoba dala známku 3, bohužel nebylo vysvětleno, co chybí.

12. Jak jste spokojeni s jídelníčkem a stravou
v mš?
(30 odpovědí)

Protože:
• Při alergii dítě dostane třeba hole brambory.
• Je strava pestrá a zdravá.
• Mu chutná.
• Se zde vaří zdravě.
• Po některých jídlech trpí plynatostí.
• Pan kuchař je Bůh (mají zdravý a hodně luxusní jídelníček).
• Synovi chutná.
• Malý je vybíravý v jídle.
• Strava a její vyváženost je super. Synovi velmi chutná. Vidím
jako klad, ze děti nedostávají v průběhu dne sladkosti.
• Nechutnají polévky ve ŠJ při ZŠ.
Reakce:
Pokud má vaše dítě alergii, dostává alternativní jídlo. Pokud dítě
„jen“ nějakou potravinu nejí – nechutná mu, dostane na talíř to, co
sní. Případně jen ochutná. Pokud se vám něco nezdá, ozvěte se,
vše má řešení.

13. Co shledáváte jako silnou stránku naší mš?
(22 odpovědí)

Krásná zahrada, spousta hraček, příjemné prostředí.
Zahrada, dětské hřiště, častý pobyt venku.
Určitě vstřícnost paní učitelek.
Vzdělávání, kreativita.
Propojení s přírodou.
Že držíte spolu.
Strava.
Individuální a laskavý přístup k dětem.
Zveřejňování fotografií, co děti zažily.
Přístupy učitelek k dětem a řešení případných problémů
s rodiči.
• Kvalitní personální obsazení, vstřícná komunikace. Děti se
do školky těší.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. Co shledáváte jako slabou stránku naší mš?
(15 odpovědí)
Líbila by se nám představení pro rodiče.
Výlety.
Společně akce s rodiči, např. Mikuláš apod.
Absenci kroužků pro děti přímo v mš (možná za to muže
covid).
• Absence besídek a vystoupeni dětí.
• Dlouhou dobu je uzavřena školka v době prázdnin.
• Besídky pro rodiče s dětmi.
•
•
•
•

Reakce:

V běžném „bezcovidovém“ roce fungujeme takto:
Kroužky nabízí externí organizace, a to spíše předškolákům.
Všechny děti mají pestrou a všestrannou nabídku aktivit během dne
a mohou se více věnovat tomu, co je baví.
Společné akce pro rodiče a děti pořádáme zejména na zahradě
minimálně 6x ročně.
Besídky – ustoupili jsme od několikatýdenního nácviku a besídky
děláme nyní pro děti pohodověji (a jsou v plánu). Předškoláci
nacvičují vystoupení na „Pasování na školáky“.
Výlety – budeme rádi, když nám sdělíte svou představu, např.
prostřednictvím Klubu rodičů.
Uzavření mš v době prázdnin – školka bývá obvykle uzavřena 5
týdnů v létě. Je to obvyklý postup. Děti je možné v případě potřeby
přihlásit do jiných školek. Během školního roku mš funguje pro
minimálně 6 dětí, pokud jich je méně, může ředitel školku uzavřít
(např. podzimní prázdniny).

15. Chtěli byste se vy jako rodiče více zapojit
do dění v mš?
(29 odpovědí)

• ano, rád/a se stanu členem Klubu rodičů (1 osoba)

• ano, rád/a pomohu, pokud budu moci (16 osob)
• ano, zúčastním se akcí pro děti a rodiče (13 osob)
• ne, nepotřebuji se více zapojovat (4 osoby)
Reakce:
Jsme rádi, že Vám na školce pro Vaše děti záleží a pomůžete nám ji
zvelebovat a těšíme se, až se sejdeme na nejbližší společné akcí.

Děkujeme za vyplnění dotazníku!

